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Leden

V neděli 2. ledna přišla do porodnice
přivítat první občánky primátorka Milada
Halíková. Na snímku s Tomáškem Balonem
a jeho maminkou.

1. ledna
První den nového roku přišla na svět dvě miminka. Patnáct
minut po poledni se Marcele Jurákové z Českého Těšína
narodila dcera Nela, která vážila 3420 gramů a měřila
52 centimetrů. První mamince z Havířova, Mileně Balonové,
se syn Tomáš, vážící 2290 gramů a měřící 45 centimetrů
narodil dvě minuty před šestnáctou hodinou. Tomášek přišel
na svět císařským řezem bez komplikací, jeho maminka je
prvorodičkou a pracuje na Dole Dukla jako operátorka.

● Obě děti si na Nový rok
zakřičely z plných plic, mají
se čile k světu a maminky
jsou taky zdravé.

5. ledna
První z mnoha slavnostních setkání k 50. výročí založení
našeho města, byl Novoroční koncert světoznámé
sopranistky Evy Urbanové v KD L. Janáčka. Sál byl
zaplněný do posledního místa a koncert této slavné
umělkyně byl nádherným dárkem v prvních dnech roku.

6. ledna
Dlouhý zástup gratulantů přišel v průběhu celého dne popřát
primátorce města Miladě Halíkové k 55. narozeninám.

6. ledna
Od tohoto dne navštěvovaly domácnosti ve městě a okolí
skupinky dětí ZŠ Žákovské převlečené za Kašpara,
Melichara a Baltazara. Tříkrálovou sbírku v oblasti
organizovala Česká katolická charita Český Těšín už pátým
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● V úterý 11. ledna byl
spočítán obsah kasiček
a ukázalo se, že zřejmě
i vlivem ničivé katastrofy
v jihovýchodní Asii, kam
bude odeslána část výtěžku,
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rokem a setkala se převážně s kladným ohlasem.Více než
dvě třetiny vybrané částky půjde na projekty místních charit
a zbývající část na humanitární pomoc do ciziny.

6. ledna

vynesla tříkrálová sbírka
mnohem více peněz než
v předchozích
letech.
Celkem se
v Havířově
vybralo 160 tisíc korun.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště na ulici
Lidická na Šumbarku pořádalo Den otevřených dveří. Velký
počet zájemců se přišel seznámit se studijními podmínkami
a celkovým zázemím školy. Pedagogové společně se
studenty vedle nově a moderně vybavených učeben
představili i celou řadu sportovišť.

7. ledna
Soutěž amatérských hudebníků Berentzen Líheň se v novém
roce rozjíždí na plné obrátky. Po vánoční pauze se bude hrát
každý pátek. V loňském roce proběhla jen první dvě kola
čtvrtého ročníku, a tak nyní čeká všechny fanoušky dobrého
bigbítu ještě osm koncertů. Všechny se budou konat v areálu
Na Stružníku. V prvních dvou kolech vždy postoupili pouze
tři účastníci, do programu zasáhly nemoci i úrazy.

7. ledna
Novou automobilovou stříkačku mají od dnešního dne
k dispozici havířovští profesionální hasiči. Nový mercedes
plný moderní elektroniky za šest milionů co nejdřív nahradí
dosud užívanou tatru. Postupně se s novou stříkačkou
seznámí všechny tři směny. Řidiči musí absolvovat zkušební
jízdy a družstvo se bude seznamovat s ovládáním techniky.

10. ledna
Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho uspořádalo Městské
kulturní středisko a občanské sdružení K.L.E.E. interaktivní
výstavu pro hravé děti, rodiče, učitele a vychovatele…
Pojďte si hrát s panem malířem Paulem Kleem. Výstava
seznámila návštěvníky s dílem klasika moderního umění, jež
se stalo jedním ze základních pilířů dnešní moderní výtvarné
tvorby.

11. ledna
Velké problémy měli řidiči, které ráno a v průběhu
dopoledne překvapilo náledí. Hned několik dopravních
nehod se stalo na velkém kruhovém objezdu. Podobná
situace byla i další den a doplatili na ni všichni řidiči, kteří
nepřizpůsobili svou jízdu hrozícímu náledí.

11. ledna
V Galerii Maryčka proběhlo slavnostní zahájení výstavy
černobílých fotografií s horskou a horolezeckou tematikou
Pod křídly Sovětů.Autor Michal Kleslo (nar. 1980), který
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● Fotografie pocházejí
z expedic členů havířovského horolezeckého oddílu
Baník a jejich přátel
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žije a pracuje v Havířově, svými fotografiemi zachytil život
horských výprav do pohoří bývalého Sovětského svazu.
Záběry horolezeckých táborů na Kavkaze, Altaji či Tian
Shanu spolu s obrázky výstupů na vrcholy sněhové, ledové
či jen skalnaté, přibližují dnešní realitu těchto míst, která
jsou médii ukazována většinou jen v negativním světle.

v letech 2002 – 2004, kdy
navštívili celkem čtyřikrát
hory Ruska a Střední Asie.

12. ledna

●
Podobný
a
zcela
spontánní nápad měli dva
studenti
Gymnázia
na
ul. Studentská,
Lukáš
Bulawa a Adam Horváth.
Za svolení vedení školy
vybírali
o
přestávkách
finanční hotovost, kterou se
také rozhodli poslat na
projekt nadace Adra.

Pedagogové a děti Zvláštní a pomocné školy v Mánesově
ulici uspořádali sbírku na pomoc jihovýchodní Asii.
V dopoledních hodinách spontánní dětský pěvecký sbor
doprovázený kytarami a tamburinkami příjemně překvapil
úředníky i návštěvníky havířovského magistrátu. Každému
dárci poděkovali vlastnoručně vyrobeným keramickým
knoflíkem. Po dvou hodinách si tři desítky dětí i s dospělým
doprovodem odnášely z budovy magistrátu 9 041 korun.
Výtěžek z týdenní akce půjde na konto nadace Adra.
Základní škola v Žákovské ulici také zorganizovala finanční
sbírku a k vybrané částce přidala 3000 korun, které nedávno
škola získala za první místo v soutěži škol ve sběru starého
papíru.
Další sbírku pro postiženou část Asie uspořádala
ZŠ K. Světlé. Během dvou dnů se ve škole vybralo bez
50 korun 8 tisíc. Výtěžek odeslala škola na konto českého
výboru Unicef.

13. ledna
Primátorka města Milada Halíková ocenila obětavé občany,
kteří opakovaně a bez nároku na odměnu darují svou krev.
Město věnovalo šestašedesáti dárcům jako projev uznání
čipovou kartu pro roční bezplatné cestování v autobusech
městské hromadné dopravy. Pokud by ji nevyužili přímo
dárci, mohou ji využívat nejbližší rodinní příslušníci. Pouze

str.č. 3/8

Kronika města Havířova
jeden z odměněných, Pavel Štrba, dosáhl 160 odběrů.

17. ledna
K požáru školy Marie Pujmanové na Šumbarku vyjížděli
dopoledne hasiči. V průběhu vyučování zapálil zřejmě
problémový žák sedmé třídy balíky s ubrousky v kumbálku
uklízeček. Naštěstí to žáci brzy zpozorovali a požár se
podařilo včas uhasit. Nikdo nebyl zraněn a nemuselo být
přerušeno vyučování.

21. ledna
Mezinárodní den mateřského jazyka. V letošním
roce UNESCO tento den
zaměřilo na slepecké písmo
a znakové jazyky.

18. ledna
Symbolický šek s částkou 82 443,50 korun byl slavnostně
předán Speciální mateřské školce v Mozartově ulici. Peníze
věnovali lidé ve vánoční charitativní sbírce Pomáhejte
s námi, pomáháme dětem, kterou pořádalo Tesco. Školce
pro děti s vadami zraku takto pomáhá od svého otevření.

21. ledna
V ZUŠ B. Martinů byla slavnostně zahájena výstava
černobílých fotografií Jakuba Kupčíka z cyklu Buenos dias
Cuba. Čtrnáct velkoformátových snímků zachycuje život lidí
na Kubě a vznikly během třítýdenního putování v létě roku
2002. Jakub Kupčík je učitelem hudby na ostravské
Základní umělecké škole Eduarda Marhuly a spolupracuje
s některými předními muzikanty a kapelami.
Vernisáž zpestřilo svým vystoupením dívčí kvarteto
zobcových fléten Arioso. Monika Jarolímová, Veronika
Sochorcová , Miroslava Baslová a Jana Spáčilová spolu
s uměleckou vedoucí Květuší Pokornou slavily jubilejní páté
výročí založení kvarteta. U této významné příležitosti vydaly
CD pětatřiceti komorních skladeb s názvem Chvilka
s Ariosem. CD pokřtil Jakub Kupčík spolu s flétnistou
Michalem Žáčkem a ředitelkou ZUŠ Dagmar Štefkovou.
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25. ledna
Uprostřed
náměstí
Republiky se ráno objevila
sněhová plastika hlavy
v nadživotní velikosti, vzdáleně připomínající rysy
revolucionáře Lenina, jehož
socha
v těch
místech
stávala. Plastiku v pondělí
večer
tvořila
skupina
mladých lidí za dozoru
městské policie, a tak chtěla
možná upozornit na fakt, že
náměstí je stále prázdné
a skutečná plastika, kterou
mají vytvořit pražští umělci,
stále chybí.
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28. ledna
První velký havířovský ples, který pořádalo Městské
kulturní středisko, městská policie a Stavební bytové
družstvo, se vydařil. Společenský dům byl zaplněn do
posledního místa a kromě pestrého programu hrál k tanci
a poslechu Joker Band Ivana Muchy, díky kterému byl
taneční parket stále plný. Svá vystoupení postupně
předvedly mažoretky, taneční skupina Horizonty,
následovala módní přehlídka a nakonec vystoupil jako
hlavní host zpěvák Bohuš Matuš. Bujará zábava se protáhla
až do ranních hodin.

Lednové zajímavosti
● Radní se na svém jednání 14. ledna rozhodli přispět

finanční částkou pro dvě zahraniční oblasti, které byly
postiženy rozsáhlými přírodními katastrofami. Padesát tisíc
korun bylo odesláno do jihovýchodní Asie, kterou zpustošila
vlna tsunami a stejná částka pro slovenské Tatry, jejichž
svahy vyplenila vichřice.
● Havířovská radnice má k dispozici nové plakety, které si

nechala vyrazit u příležitosti letošních oslav 50. výročí
založení města. Plakety vyrobila slovenská mincovna
v Kremnici a hodnota jedné plakety se pohybuje kolem
250 korun. Tyto plakety jsou určeny pro zvláštní příležitosti
a budou předávány významným osobám. Pro zájemce z řad
veřejnosti budou vyrobeny obdobné, ale o trochu menší.
● Ke konci ledna soud konečně ukončil úplatkářskou aféru
z loňského roku a vyměřil bývalému úplatnému
pracovníkovi Městské realitní agentury Ivanu Lucákovi
deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na třicet
měsíců a pokutu třicet tisíc korun. Dále mu soud zakázal
další práci v realitních službách. Lucák byl v posledních
komunálních volbách zvolen zastupitelem za ODS. Ještě
před složením slibu ale svůj post přenechal svému bratrovi.
Hlavní líčení se konat nemuselo, protože obžalovaný přijal
trest vyměřený v trestním příkazu doručeném poštou.
● Existenční situace havířovanů se dlouhodobě zhoršuje.
Loni bylo na sociálních dávkách vyplaceno 251,8 milionu
korun, což je o 9,1 milionu více než v předchozím roce.
Nejvíce bývá vyplaceno nezaměstnaným a početným
rodinám. Zatímco v roce 1998 byly zhruba tři tisíce žadatelů
o soc. dávky, v průběhu loňského roku tento počet narostl na
13 tisíc žadatelů. Z celkové částky bylo vyplaceno
nezaměstnaným jednotlivcům 128,5 milionu korun, rodinám
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●●●
Nemocnice získala nový
optický diagnostický přístroj,
který
umožní
bezbolestné,
mnohem
důkladnější, a také podrobnější vyšetření dolních
močových cest. Tyto typy
přístrojů se na urologických
pracovištích zatím běžně
nepoužívají, přitom umožňují
velký
pokrok
v diagnostice. Vyšetření na
novém přístroji plně hradí
pojišťovny a denně na ně
v naší
nemocnici
čeká
zhruba
šest
pacientů.
Přístroj stál nemocnici více
než 320 tisíc korun.

●●●
Student třetího ročníku
hotelové
školy
David
Košťál
na
11. ročníku
mladých gastronomů do
21 let Gastro junior –
Nowaco cup 2005 získal
v konkurenci devětadvaceti
kuchařů
čtvrté
místo
a vybojoval si tak postup do
národního kola v Brně.
David zabojoval s krůtími
prsy ve schwarzwaldské
šunce a bylinkovém kabátku
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s nezaopatřenými dětmi 66,7 milionu a starým a těžce
zdravotně postiženým lidem 55,6 milionu korun.
● Magistrát se stal partnerem Sdružení Obrany Spotřebitelů

se smetanovou redukcí
ochucenou brandy, zeleninovým ragů a špenátovými
nočky.

České republiky (SOS). Odkazy na tuto organizaci a její
služby pro veřejnost jsou uvedeny na městských
internetových stránkách. Lidé tak snadno naleznou právní
pomoc. Spotřebitelé, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitnou
bezradní, mohou bezplatně využít služeb SOS poradny.
Nejčastější dotazy se týkají potíží při reklamaci výrobků.
● Mnozí občané si jistě všimli, že razantní omlazovací
kůrou procházejí lípy lemující Hlavní třídu v centru města.
Hlavním důvodem je výška stromů, která zasahuje až
k lampám veřejného osvětlení. Tak každou noc utratí město
několik tisíc svícením do listí, aniž by byly osvětleny ulice
a chodníky. Stromy lemují Hlavní třídu od počátku
šedesátých let. Tehdy si zřejmě zahradníci neuvědomili, jaké
chyby se dopouštějí, když vybrali lípy, které přežívají
i několik staletí a vyrůstají do velkých výšek.

● Přes současné prořezávání
a omlazování stromů je
jisté, že budou muset být
v horizontu několika let
skáceny
a nahrazeny
vhodnějšími
porosty.
Výměna stromů bude velmi
náročná, protože lípy mají
rozsáhlé kořeny.

●●●
V druhé polovině ledna se
děti
a lyžaři
konečně
dočkali
husté
sněhové
nadílky.
Mnozí
ani
nedoufali, že si tuto zimu
ještě
užijí
sněhu
a radovánek
s ním
spojených. Na druhé straně,
jak jinak, sníh nadělal
vrásky na čelech řidičům,
a také silničářům, protože to
chvílemi
vypadalo,
že
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nepřestane hustě sněžit,
naštěstí byli připraveni
a zdolávali
sněhové
nadělení podle stanovených
priorit.

SPORT
5. ledna
Tento den byl pro fanoušky Panterů velkým svátkem,
protože to, čemu před utkáním nevěřili ani největší optimisté
a skalní příznivci Panterů se stalo skutkem. Havířovští
hokejisté porazili po heroickém výkonu lídra první ligy
a hvězdami NHL prošpikovaný celek Českých Budějovic
4:2!
Řady Panterů posílili třinecký Filip Štefanka a Petr Lipina
z Ústí nad Labem. Po první třetině by na domácí, kteří
nastoupili bez zraněného Lukáše Říhy, nevsadil nikdo ani
korunu. V úvodu druhé části jsme prohrávali 0:2 a jen díky
skvělé práci brankáře Maříka toto číslo nebylo větší. Pak se
však štěstí obrátilo, Panterů bylo najednou plné kluziště
a hrál se vynikající hokej, který Havířov už dlouho neviděl.

15. ledna
Po vítězném zápase a krásném hokeji nad Chomutovem
fanoušci marně vyvolávali své miláčky, které podporovali
i v dobách, kdy se jim nedařilo. Protože se jejich příchodu
na led a rozloučení s kotelníky nedočkali, velice se jich to
dotklo a začali jednat. Když hráči vylezli po zápase
z kabiny, na zemi před dveřmi našli několik vlajek, dres
a také prokopnutý buben. Paličky k němu ležely dokonce na
ledě. Tak dali fanoušci jasně najevo, že s Pantery končí
a rozhodli se do konce sezony bojkotovat všechna domácí
utkání.
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●●●
Okresní
kolo
středoškolských her ve florbale
vyšlo v Havířově nejlépe
studentům Hotelové školy
a Obchodní a podnikatelské
akade-mie. Ti si vítězstvím
v turnaji, ve kterém ani
jednou neprohráli, zajistili
účast v krajském kole.

●●●
Starší dorostenky Slavie
Havířov suverénně kralují
basketbalové dorostenecké
lize. Ve druhé nejvyšší
soutěži zatím nepoznaly
hořkost porážky.
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● Mistryní Evropy v dálkovém plavání s ploutvemi se stala
teprve 22 letá Petra Hostinská z Havířova, která je závodnicí
klubu Rejnok Těrlicko. Zlato, které přivezla z Ukrajiny přidá
k ostatním medailím z mistrovství Evropy i světa, které již
vybojovala.

Poděkovat úspěšné reprezentantce
přišla primátorka Milada Halíková.

města

● Čeští ragbisté volili nejlepší hráče za rok 2004. V anketě
dosáhl velkého úspěchu trenér RC Havířov Radomír Kloda,
který byl vyhlášen nejlepším koučem za loňský rok. Kloda
přivedl Havířov po roce zpět do extraligy, kde se na podzim
jeho tým prezentoval skvělou hrou a byl nejdravějším
v soutěži.
● Skvělého úspěchu dosáhla na Mistrovství České
republiky v aerobic team show děvčata cvičící v Maniak
Aerobik Ivany Kožmínové. Ta totiž dokázala se skladbou
Pomáda vybojovat první místo v kategorii smíšený věk a tím
obhájila titul z předchozí sezony. Vedle tohoto ohromného
úspěchu si přivezly další zástupkyně oddílu další dvě druhá
místa.
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